Corona vs chiro Avelgem
Algemene regels.

Als u zich ziek voelt, kom je niet naar de chiro. De ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond
naar de chiro te sturen.
Indien de ouders met hun kind meegaan tot aan de poort, dragen de ouders verplicht een
mondmasker.
+12 leden moeten een mondmasker dragen om het terrein te betreden en als ze terug naar huis
gaan. Binnen de bubbel mag het mondmasker af.
-12 leden moeten geen mondmasker dragen.
Indien u als ouder uw kind ’s avonds komt afhalen aan de poort, draag dan ook verplicht een
mondmasker.
Om “contact-tracing” mogelijk te maken, zorgen de ouders dat ieder lid dat naar de chiro komt een
blaadje afgeeft aan zijn afdelingsleiding met daarop volgende info:
Naam van het lid
Naam + GSM nummer van een contactpersoon (bvb een ouder)
De chirozondagen worden georganiseerd in bubbels van maximum 50. We starten met 3 bubbels
voor de meisjes en 3 bubbels voor de jongens. Aan het chirolokaal heeft iedere bubbel een eigen
toegangspoort, breng uw kind naar de toegangspoort van haar/zijn bubbel.

Wat zijn de coronamaatregelen voor de chiromeisjes?
Alle afdelingen hebben chiro zondagnamiddag van 14 uur tot 17 uur, in bubbels.
Bubbel 1: Kapoentjes en sloebers – 1ste leerjaar – 4de leerjaar
Bubbel 2: Kwiks en tippers – 5de leerjaar – 2de middelbaar
Bubbel 3: tiptiens en aspi’s – 3de middelbaar – 5de middelbaar
Bubbel 1 zal binnenkomen via de linkerkant van de rechterpoort. Bubbel 2 zal binnenkomen via de
rechterkant van de rechterpoort en bubbel 3 zal binnenkomen langs de kleine poort.

Driesstraat 69

Wat zijn de coronamaatregelen voor de chirojongens?
Alle afdelingen hebben chiro zondagnamiddag van 14 uur tot 17 uur. We zullen met drie bubbels van
maximum 50 personen werken.
Bubbel 1: Kapoentjes en sloebers – 1ste leerjaar – 4de leerjaar
Bubbel 2: rakkers en toppers – 5e leerjaar – 2de middelbaar
Bubbel 3: kerels en aspi’s – 3de middelbaar – 6de middelbaar
Bubbel 1 zal binnenkomen via de Driesstraat, de poort tussen het meisjeheem en het huis nr 71.
Bubbel 2 zal binnenkomen via de poort naar de oprit van het jongensheem (Knokstraat, weg naar het
kerkhof).
Bubbel 3 zal binnenkomen via de poort naar het grasveld aan het jongensheem (Knokstraat, weg
naar het kerkhof).

Poort tussen Driesstraat 69 en 71.

Weg vanuit de Knokstraat naar het kerkhof.
Tip : deze weg loopt dood voor autoverkeer, dus niet inrijden met de auto.

